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Abstract 

Our consumption habits are today under development and alteration. The market for 

mobile commerce is increasing, as well as the use of social networks with mobile 

devices. This relatively new approach to online shopping requires that retailers adjust 

to new strategies related to trust issues. The purpose of this study is to examine how 

social networks affect the establishment of trust between retailers and customers in 

mobile commerce. We investigate what kind of strategies retailers apply in order for 

consumers to gain trust in the mobile environment. We also explore how consumers 

perceive increased trust in retailers who establish activities in social network. The 

result of our study indicates that the use of social networks often affects retailers’ 

trademark in a positive way. We also found that the availability increases when the 

retailers performs these activities. This can be exemplified by the consumers’ 

opportunity to get in contact with the retailer through different communication 

channels.  This, among other factors, contributes to a greater sense of trust amongst 

consumers, which is presented furtherer in the report. 

 

Förord 

Vi skulle vilja tillägna ett stort tack till vår handledare Anna Croon Fors på institutionen för 

informatik på Umeå universitet som bidragit med sin tid och sitt engagemang under denna 

uppsats. Vi skulle även vilja passa på tacka den representant som vi varit i kontakt med från 

företaget Nelly samt deltagarna under den fokusgruppträff som genomfördes. Tack!  
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1. Inledning 

Den elektroniska handeln – det vill säga köp som utförs via webben istället för i fysisk butik – 

fortsätter att växa i Sverige. Enligt SCB (2012) genomförde 80 % av Sveriges befolkning i 

åldrarna 16-74 minst ett köp via internet. Den största delen av alla elektroniska köp utförs 

idag med hjälp av en dator, men det råder inga tvivel om att handeln med mobila enheter är 

en marknad som ständigt expanderar. År 2009 hade 1,6 miljarder individer, det vill säga 25 

% av jordens befolkning tillgång till internet via en mobil enhet. Det är idag vanligare att en 

individ har tillgång till internet via en mobiltelefon eller en läsplatta än en vanlig dator. 

(Fling 2009) 

    Våra konsumtionsvanor är också i förändring på det sätt att fler och fler tenderar att göra 

sina köp via en e-handelssida istället för den fysiska butiken. I takt med den ökande 

användningen av mobila enheter ökar även konsumtionen som utförs med dessa. Detta 

fenomen har fått namnet m-commerce, eller m-handel på svenska. Enligt en Sifo-

undersökning genomförd år 2013 omsätter den svenska marknaden för mobila inköp cirka 

3,2 miljarder kronor per år. Det är ungefär tio procent av den totala omsättningen för hela e-

handelsbranschen som enligt PostNords e-barometer (2013) omsatte cirka 31,6 miljarder 

kronor år 2012. 

    Det uppstår en hel del utmaningar i och med att företagen etablerar sig på den virtuella 

marknaden. Att skapa tillit och få kunden att känna trygghet i samband med ett köp är ett 

exempel på detta.  Brist på verbal kontakt med försäljare samt möjlighet att fysiskt kunna ta 

på och testa varan är exempel på trygghetsfaktorer som försvinner när kunden väljer e-

butiken istället för den fysiska butiken. Dessa är några av de problemfaktorer som även 

existerar när företag anpassar sin e-handelsverksamhet till mobila plattformar. Hillman et al. 

(2012) menar dock att problematiken som uppstår vid m-handel inte är en enkel 

översättning av e-handelsproblematiken, utan att m-handel innehar sin egen teknologiska 

infrastruktur, nya affärsmodeller, en egen värdekedja och ett nytt värdeskapande gentemot 

kunden. 

Ytterligare en viktig aspekt att ta i beaktande är användningen av sociala medier som sker 

via just mobila plattformar. Enligt en undersökning utförd av Adobe (2013) använde 71 % av 

deltagarna sin mobila enhet för att besöka sociala medier. Dessutom ökar handeln med de 

mobila enheterna (PostNord, 2013). Detta, i kombination med att återförsäljare till stor 

utsträckning använder sociala medier för att nå ut till sina kunder, får oss att tro att den 

marknadsföring samt den interaktion som sker mellan kund och återförsäljare på dessa 

plattformar är en stor bidragande tillitsfaktor.  
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1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur sociala medier påverkar ett tillitsskapande 

mellan kund och återförsäljare i samband med m-handel.  

1.2 Frågeställningar 

För att besvara syftet med denna uppsats har vi formulerat följande frågeställningar: 

 

 Vilka strategier tillämpas av återförsäljare i syfte att skapa tillit gentemot kund inom 

den mobila handelsmiljön? 

 Upplever kunden en ökad känsla av tillit genom återförsäljares närvaro på sociala 

medier? 

1.3 Avgränsningar 

I detta arbete har vi valt att fokusera på mobil handel som utförs via läsplattor eller 

smartphones. Annan utrustning såsom handdatorer och daterade mobiltelefoner bortser vi 

ifrån då vi inte anser dessa intressanta i sammanhanget. 

Mobil handel är i sig inget nytt begrepp. Redan år 1997 kunde man köpa Coca Cola-burkar 

via en varuautomat med hjälp av SMS-betalning i Helsingfors (3D Cart, 2010). M-handeln 

fick dock inte sitt stora genombrott förrän smartphonen uppfanns och etablerade sig på 

marknaden. Vi har därför valt att i huvudsak fokusera på litteratur och tidigare forskning 

som berör mobil handel och tillitsfrågor som publicerats efter år 2008. Detta årtal valdes 

med utgångspunkt ifrån att den första iPhonen, som vi uppfattar som en pionjär inom 

smartphone-området, lanserades år 2007. Denna lansering anser vi lade grunden för den 

mer allmänna användningen av smartphones. Detta bidrog i sin tur starkt till hur utbrett 

mobil handel har kommit att bli idag. Anledning till att vi valt att fokusera på litteratur som 

publicerats ett år efter lanseringen av den första iPhonen beror på att vi anser att det 

troligtvis tar något år innan telefonen fått en stor spridning bland användare samt att 

forskning som berör området måste hinna påbörjas.  

Beträffande frågan om tillit kopplad mot mobil handel så delar Hillman et al (2012) in 

begreppet inom denna kontext i två underkategorier. Dessa kategorier benämner författarna 

som mjuk respektive hård tillit där den mjuka tilliten berör frågor som kundnöjdhet, tidigare 

erfarenheter hos kunder samt hur väletablerat och gott rykte ett företag har. Den hårda 

tilliten berör å andra sidan frågor som kretsar kring tekniska lösningar samt säkerhet. Inom 

detta arbete väljer vi att avgränsa oss mot de mjuka tillitsfrågorna då vi anser dessa som mer 

intressanta. Vi har även i arbetets inledning en föreställning om att dessa frågor är av ännu 

större vikt än de hårda tillitsfrågorna när det kommer till den totala handelsupplevelsen som 

en kund genomför. 
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2. Metod 

Under detta avsnitt beskriver vi tillvägagångssättet för hur detta arbete är uppbyggt. Till en 

början presenterar vi det ämne som vi valt samt anledningen till detta val. Därefter följer en 

beskrivning av de tre undersökningar som utförts och som ligger till grund för det slutgiltiga 

resultatet. Dessa tre undersökningar består dels av en omfattande litteraturstudie och dels en 

intervju med en representant från det företag vi ämnar att rikta vår undersökning mot. 

Slutligen har en kvalitativ diskussion med en fokusgrupp ägt rum. 

2.1 Ämnesval 

Gällande ämnesvalet för detta arbete har vårt allmänna intresse för teknik och i synnerhet 

teknik som ligger väl för framtiden legat som grund. Valet att skriva om mobil handel och 

dess mjuka tillitsfrågor kändes väldigt intressant då den mobila marknaden och 

användningen av dessa enheter ständigt tycks öka i samhället. Mobiltelefonen tillsammans 

med ett annat populärt fenomen som e-handel upplevs som ett ämne som ligger oerhört rätt i 

tiden. För att koppla detta samman med den kunskap som vi erhåller inom det 

systemvetenskapliga området valde vi att undersöka och vinkla fenomenet m-handel mot en 

social inriktning och det vardagliga användandet som genererar frågor om tillit kring detta 

ämne. Tillitsfrågan kändes särskilt intressant av flera olika anledningar. Fenomenet m-

handel är tämligen nytt men spås utvecklas i rask takt de kommande åren (3dCart, 2013). 

Detta innebär troligtvis att många nya användare tillkommer som kommer kräva att en tydlig 

tillit gentemot återförsäljare upprättas och upprätthålls. 

Som vi ovan nämnt kan tillitsfrågan delas in i två underkategorier där vi valt att studera 

den mjuka inriktningen som syftar till frågor som kundnöjdhet, tidigare erfarenheter hos 

kunder samt hur väletablerat och gott rykte ett företag har. Dessa är alla faktorer som får sitt 

uttryck genom sociala medier. Detta i kombination med den bristfälliga tidigare forskningen 

inom området fick oss intresserade av just denna aspekt. 

2.2 Vår kvalitativa studie 

Den kvalitativa studien beskrivs av Bryman (2011) bland annat på detta sätt: 

 

“En kunskapsteoretisk ståndpunkt, som brukar beskrivas som tolkningsinriktad eller 

interpretativistisk, vilket betyder att tyngden ligger på en förståelse av den sociala 

verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet.” 

 

Vår studie ämnar till att undersöka hur sociala medier påverkar ett tillitsskapande mellan 

kund och återförsäljare i samband med m-handel. Med utgångspunkt i Brymans (2011) ovan 

nämnda beskrivning av den kvalitativa studien anser vi det relevant att arbeta utifrån denna 

forskningsinriktning. Enligt Bryman (2011) grundas den kvalitativa forskningsstrategin i att 

tonvikten ofta utgår ifrån ord snarare än från kvantifiering vid insamling och analys av data. 

Med utgångspunkt i att vårt arbete syftar till att undersöka en social aspekt av fenomenet m-

handel anser vi det vara mest lämpat med en studie som lägger sin tonvikt i de ord som 

deltagarna och de intervjuade presenterar, snarare än att samla kvantitativ data och 

presentera diverse diagram samt statistik. För att finna svar på den frågeställning som vi 
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presenterar i arbetets inledning kommer detta arbete utgå ifrån tre moment som därefter 

sammanställs och skapar en diskussion, som i sin tur leder fram till det resultat vi 

presenterar. De tre ingående undersökningarna kommer att vara en litteraturstudie av 

tidigare genomförd forskning där vi ämnar att skapa en överblick samt djupare förståelse av 

ämnet. Utöver denna litteraturstudie har vi genomfört en fokusgruppsträff med sju 

deltagande personer där ämnet diskuterats. Till sist har även en semistrukturerad intervju 

genomförts med en representant från företaget Nelly. Med utgångspunkt i dessa tre 

undersökningar jämför vi sedan det resultat vi kommer fram till med Hamed et als (2011) 

modell1 vilken påvisar hur tillit kan skapas inom företeelsen m-handel. Med denna jämförelse 

ämnar vi hitta likheter mot de undersökningar som vi genomfört, men framförallt även hitta 

skillnader och därmed ges en möjlighet att bidra med ytterligare komponenter till den redan 

existerande modellen. 

2.3 Urval 

I denna del av arbetet presenterar vi valet av det företag som vi ämnar rikta vårt arbete mot. 

Vi redogör en kortare beskrivning om hur detta val gjordes samt varför intresset föll på just 

detta företag. Därefter följer en redogörelse för hur valet av deltagarna till fokusgruppsträffen 

genomfördes samt varför just dessa personer tillfrågades.  

2.3.1 Val av företag 

För att undersöka hur sociala medier påverkar ett tillitsskapande mellan kund och 

återförsäljare i samband med m-handel har vi har valt att fokusera på modeföretaget Nelly. I 

Sverige grundades Nelly år 2003 och är idag Nordens största aktör inom mode och e-handel. 

Företaget lägger ner ett stort engagemang när det kommer till interaktion på sociala medier. 

Nelly använder kanaler som Facebook, Instagram och olika typer av bloggar för att nå ut till 

sina kunder. Enligt deras hemsida riktar sig e-handelsjätten till mode- och skönhetsinriktade 

individer som är mellan 18 och 35 år. Som kund har man genom deras nätbutik tillgång till 

över 850 olika varumärken inom kläder, skor, skönhetsprodukter, bad- och underkläder, 

accessoarer samt sportkläder (Nelly, 2014). 

I vår initiala kontakt med Nelly förklarade vi vad vårt arbete skulle komma att handla om 

och hur deras företag kunde tänkas bidra. Vår stora förhoppning var redan i arbetets 

inledning att företaget Nelly skulle vara intresserade av att deltaga. Som tidigare nämnt är 

Nelly Nordens största aktör inom modebranschen (Nelly, 2014) vilket även i sin tur bidrog 

till vårt starka intresse för företaget. I och med detta ansåg vi det väldigt intressant att få ta 

del av hur detta företag arbetar med, och vilket synsätt de har på vikten av tillitsfrågor. 

När vi efter en relativt kort period fick svar ifrån deras sälj- och marknadschef som 

meddelade att de kunde tänkas ställa upp på en intervju föll sig valet att välja detta företag 

väldigt enkelt. I och med denna representants position inom företaget utgick vi ifrån att 

denne skulle ha god insyn i de frågor vi skulle komma att ställa i syfte att undersöka hur 

sociala medier påverkar ett tillitsskapande mellan kund och återförsäljare i samband med m-

handel. 

                                                        
1 Denna modell presenteras vidare i kapitel 3.3.3 
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2.3.2 Val av deltagare till fokusgruppträff 

Enligt Bryman (2011) kan alla möjliga personer som finner det rådande temat relevant rent 

logiskt sett vara lämpliga deltagare. Vidare skriver samma författare att det ibland kan finnas 

frågeställningar som inte kräver någon bestämd kategori av deltagare, och i dessa fall kan 

praktiskt taget vem som helst vara med i gruppen. Detta är dock förhållandevis ovanligt och i 

normalfallet behöver deltagarna uppfylla vissa kriterier. I vårt fall ansåg vi att ämnet var av 

sådan karaktär att vissa kriterier definitivt behövde uppfyllas. Till att börja med konstaterade 

vi att ett någorlunda intresse för mode eller kläder i allmänhet var att föredra. Detta för att på 

något vis kunna koppla fokusgruppens svar samman med de frågor som ställdes till Nellys 

representant. Utifrån dessa kriterier bestämde vi oss för att ett bekvämlighetsurval lämpade 

sig för detta ändamål. Detta val gjordes till stor del med åtanke på den relativt korta 

tidsperiod som detta examensarbete äger rum. Ett bekvämlighetsurval består enligt Bryman 

(2011) av sådana personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren. I vårt fall 

bestod detta bekvämlighetsurval av personer inom vår bekantskapskrets. Ett antal personer 

tillfrågades och tillslut fastställdes att sju personer skulle deltaga i fokusgruppsträffen. Dessa 

personer består av tre killar samt fyra tjejer i åldrarna 21-28 år. Eftersom Nellys målgrupp 

riktar in sig mot personer i åldrarna 18-35 ansåg vi att det åldersspann vi valt passade väl in. 

2.4 Datainsamling 

Vi var inte helt säkra på hur vi skulle samla in data till undersökningen i arbetets inledande 

fas. Den första veckan bestod av en intensiv period där vi försökte samla så mycket 

information som möjligt om ämnet för att kunna gå vidare. Materialet bestod främst av 

vetenskapliga artiklar som på något sätt berörde mobil handel och tillitsfrågor. När 

tillräckligt med information var insamlad och bearbetad bestämdes det att studien skulle 

utgå ifrån den övergripande modell som Hamed et al. (2011) beskriver2. Efter att ha kommit 

överens om att vi skulle rikta fokus mot de mjuka tillitsfrågor som presenteras i modellen 

kontakades ett flertal företag som använder e- och m-handel som sin primära 

försäljningskanal. Nelly var redan i ett initialt stadie ett av de företag vi helst ville komma i 

kontakt med för att fördjupa oss i det synsätt och de strategier de applicerar i samband med 

m-handel och tillitsfrågor. Valet blev därför enkelt när en representant från Nelly hörde av 

sig och berättade att de var villiga att ställa upp på en intervju. 

Efter att ha genomfört en telefonintervju med Nellys sälj- och marknadschef insåg vi att 

det empiriska material vi samlat in inte var tillräckligt. I detta skede bestämde vi oss för att 

anordna en fokusgruppträff för att ta del av kundens syn på frågor som berör mobil handel 

och tillitsskapande genom sociala medier. Slutligen sammanställdes den insamlade datan för 

att sedan analyseras. 
  

                                                        
2 Denna modell presenteras vidare i kapitel 3.3.3 



6 

 

2.4.1 Litteraturstudie 

Vår litteraturstudie tog sin början genom en omfattande sökning efter artiklar och annan 

litteratur. I första hand användes Google samt Google Scholar, men även andra databaser 

innehållandes akademiska texter genomsöktes. Våra sökningar fokuserades på ord som 

mobile commerce, m-commerce samt dessa begrepp kombinerat med trust. Utifrån de 

resultat vi därefter erhöll gjordes en överblick av de datum från vilket den aktuelle artikeln 

var publicerad. Som vi i ett tidigare skede av detta arbete förklarade låg vårt största fokus på 

artiklar publicerade från år 2008. När denna omfattande sökning efter artiklar var 

genomförd började arbetet med att grovt sortera ut vad som kunde tänkas vara mest relevant 

för det fortsatta arbetet. Vi läste igenom stora delar av alla artiklar och markerade viktiga 

partier som verkade relevanta. I ett tidigt skede av denna läsning upptäcktes olika mönster 

som tidigare forskning presenterat. De mönster som upptäcktes handlade till stora delar om 

vilka likheter kontra olikheter som kunde urskiljas mellan den mer traditionella e-handeln i 

jämförelse med den nyare m-handeln. Detta var något som vi ansåg väldigt intressant för det 

fortsatta arbetet. Ett flertal olika modeller för hur tillit kan uppnås inom m-handel 

upptäcktes också. Vi studerade dessa modeller noggrant och genom denna observation samt 

jämförelser mellan de olika artiklarna och modellerna fann vi den modell som vi ansåg mest 

relevant. Denna modell – som är en slags sammanfogning av flera tidigare modeller som 

finns tillgängliga i litteraturen – visar på viktiga aspekter för hur tillit mellan återförsäljare 

samt kund kan uppnås i samband med mobil handel. Modellen visade tydligt på hur stor vikt 

av denna aspekt som handlar om ett företags goda rykte samt tidigare erfarenheter av andra 

kunder. För att uppnå detta ansåg vi att en viktig del saknades i modellen och denna del 

menar vi att den handlar om hur sociala medier påverkar dessa frågor. I detta skede av 

arbetet var vi på det klara med vilken inriktning vårt arbete skulle ta. Nästa steg var att 

studera tidigare arbeten som kunde kopplas samman med det arbete som vi planerade att 

genomföra. Detta genomfördes och vi kunde finna intressanta delar samt inspiration för att 

driva arbetet vidare. 

2.4.2 Intervju 

Intervjun som ägde rum med Nellys sälj- och marknadschef utgör en stor del av kärnan i vår 

undersökning. Personen som vi intervjuade var väl insatt i de frågor och funderingar vi hade, 

vilket resulterade i ett mycket informativt samtal. Efter den genomförda intervjun kände vi 

att vi hade samlat in så pass mycket information om Nellys sätt att arbeta kring m-handel och 

tillit att det vore överflödigt att genomföra en intervju med ytterligare en respondent. 

Intervjun skedde via telefon av geografiska skäl, och var av en semistrukturerad karaktär. 

Bryman (2011) beskriver den semistrukturerade intervjun som en dialog där intervjuaren har 

förberett en samling av frågor vars ordningsföljd ofta varierar utifrån hur intervjun utvecklar 

sig. Frågorna beskrivs som mer allmänt formulerade än vad de är vid en strukturerad 

intervju. Dessutom är det vanligt att intervjuaren ställer följdfrågor till respondenten. Alla 

ovan nämnda faktorer överensstämmer väl med den bild av hur vi ville att intervjun skulle 

genomföras. Frågorna som lade grunden för intervjun formulerades med utgångspunkt i den 

övergripande modell av Hamed et al. (2011) som vi redogör för i kapitel 3.3.3. Vi båda två 

deltog aktivt i intervjun och detta gjordes dels för att vi ville att intervjun skulle bli mer likt 
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ett vardagligt samtal, och dels för att vi anser att risken att gå miste om intressant och 

relevant information blir större om båda två inte har möjlighet att ställa spontana följdfrågor. 

Anledningen till att vi valde en kvalitativ ansats i vår undersökning var att vi i så stor 

utsträckning som möjligt ville ta del av vad Nelly som företag anser vara viktigt i samband 

med mobil handel och tillitsfrågor. Bryman (2011) menar att kvalitativa intervjuer fokuserar 

på vad respondenten upplever vara relevant och viktigt i frågan. Dessutom blir svaren 

betydligt mer fylliga och detaljerade vid en kvalitativ ansats jämfört med en kvantitativ 

ansats, vilket överensstämde med vår vision. 

Efter att ha fått ett godkännande från respondenten spelades telefonintervjun in med 

hjälp av teknisk utrustning, för att sedan kunna transkriberas. Utöver detta fördes även 

anteckningar under samtalets gång utifall inspelningen av någon anledning skulle utebli.  

2.4.3 Fokusgruppträff 

Fokusgruppträffen anordnades i syfte att undersöka om distributörers närvaro på sociala 

medier bidrar till en ökad tillitskänsla hos kunden i samband med mobil handel. Bryman 

(2011) menar att fokusgrupper är en passande metod för att på djupet undersöka ett särskilt 

område. Fokusgruppträffen genomfördes i en för respondenterna bekant lägenhet i centrala 

Umeå. Valet av miljö för genomförandet grundade sig i en förhoppning i att deltagarna skulle 

känna sig trygga och bekväma. Bryman (2011) menar att det är av stor vikt att 

respondenterna upplever en trygghetskänsla för att erhålla ett sanningsenligt resultat. 

 Samtalet utgick ifrån ett antal sedan tidigare formulerade frågeställningar som handlade 

om mobil handel och tillit. Dessa öppna frågeställningar resulterade i djupare diskussion, 

vilket också var vår förhoppning. Under diskussionen fungerade vi som passiva deltagare och 

styrde samtalet med ytterligare frågor när det så krävdes.    

2.5 Kritik av metod, urval och litteraturstudie 

I detta kapitel redogör vi ur ett kritiskt förhållningssätt för de metoder, urval samt den 

litteraturstudie som detta arbete utgår ifrån.  

2.5.1 Kritik av metod och urval 

I samband med vårt val av metod var vi tvungna att fundera över de utmaningar och 

begränsningar dessa metoder medför. Angående intervjun lade vi en stor del av vårt fokus på 

att i så stor mån som möjligt styra samtalet mot en mer informell karaktär. Om inte detta 

efterföljs menar Holme & Solvang (1997) att det finns en överhängande risk att aktörernas 

förväntningar på varandra kan ha inverkan på intervjuprocessen. Vid en situation där 

samtalet blir alltför formellt kan respondenten vid vissa tillfällen återge svar som de tror att 

forskaren är ute efter snarare än svar som överensstämmer med verkligheten, menar 

författarna. Under utformningen av intervjufrågorna var vi således noggranna med att 

formulera öppna frågor som inte riskerade att uppfattas som ledande av intervjuobjektet. Vid 

en intervju är det av yttersta vikt att intervjuaren inte under några omständigheter försöker 

pressa fram information ur respondenten (Bryman, 2011). För att hantera denna problematik 

och få den svarande att känna förtroende för oss som intervjuare var vi noggranna med att 

poängtera vilka forskningsetiska riktlinjer vi applicerar i samband med undersökningen. 
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I det inledande skedet av intervjun tillfrågades respondenten om denne kände sig bekväm 

med att samtalet skulle spelas in. Detta uppfattades inte som något problem av den 

tillfrågade. Vi är dock medvetna om att inspelandet av en intervju mycket väl skulle kunna 

påverka respondentens svar undermedvetet. Efter att ha fått ett godkännande om att spela 

in, tydliggjordes det att inspelningen av intervjun endast var till för detta arbete och att den 

efter transkribering skulle raderas. Vidare klargjordes det att intervjuobjektet har möjlighet 

att vara anonym, både som privatperson och som representant för det företag som denne 

företräder.  

Intervjun utfördes som tidigare nämnt via telefon. Bryman (2011) menar att det finns 

både fördelar och nackdelar i samband med detta tillvägagångssätt. En av de fördelar som 

nämns är den ekonomiska aspekten, där det är betydligt billigare att genomföra en 

telefonintervju än att besöka respondenten på plats. En annan fördel som nämns är att 

intervjuobjektet ibland kan uppfatta svårigheter att svara på känsliga frågor, men att detta 

underlättas i samband med en intervju via telefon. Vidare nämner författaren att 

respondenten kan påverkas av faktorer som kön, etnisk bakgrund, klass, ålder samt blotta 

närvaron av intervjuaren. Även dessa faktorer undanröjs eller minskas kraftigt med en 

telefonintervju. Givetvis är vi medvetna om att det tillvägagångsätt samtidigt har sina 

nackdelar. Bryman (2011) menar att det exempelvis uppstår svårigheter vid avläsandet av 

respondentens kroppsspråk om man utför en intervju via telefon. Reaktioner som minspel 

och gester som kan uppenbaras vid en känsla av exempelvis obehag är något som helt uteblir. 

En annan nackdel är enligt samma författare att det kan uppstå tekniska svårigheter i 

samband med inspelningen av intervjun. 

I samband med fokusgruppen använde vi oss av liknande formuleringar och förklaringar 

gällande redogörelsen av de forskningsetiska faktorerna. Likt intervjusituationen uppstår det 

även under fokusgruppträffar utmaningar kring respondentens förmåga att formulera svar 

som överensstämmer med verkligheten. Även i dessa situationer finns det en risk som 

innebär att den svarande påverkas av exempelvis vår närvaro, och därmed återger svar som 

denne tror att intervjuaren är ute efter (Holme & Solvang, 1997). 

Under utformningen av frågorna till fokusgruppträffen var vi även här noggranna med att 

inte formulera ledande frågor. Vi försökte skapa öppna och breda frågor som inbjuder till 

diskussion, men är samtidigt medvetna om att frågeformuleringarna kan påverka 

deltagarnas uppfattningar och diskussioner i vissa riktningar, och därmed resultatet av 

studien. 

Angående antalet deltagare fokusgruppen skriver Bryman (2011) att mindre grupper är att 

föredra om de medverkande är intresserade och engagerade i det rådande temat. Detta var 

något vi tog hänsyn till i samband med valet av antalet deltagare till vår fokusgruppträff. Vi 

är medvetna om att antalet fokusgrupper är relativt låg i vår undersökning. Anledningen till 

detta har till stor del att göra med den relativt korta period som detta arbete pågår under. Ett 

högre antal fokusgrupper hade troligtvis ökat reabiliteten och hade mycket väl kunna leda till 

ett annat resultat. Vidare är vi även medvetna om att kontakt med endast ett företag som 

bedriver m-handel, samt det bekvämlighetsurval som tillämpades i samband med 

fokusgruppen, kan bidra till ett icke representativt resultat (Hartman, 2004). 
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2.5.2 Kritik av litteraturstudie 

Ämnet som vi valt att skriva om är ett relativt nytt fenomen. Forskningen som avhandlar 

kopplingen mellan m-handel, tillit och sociala medier är således begränsad i dagsläget. Detta 

i kombination med att ämnet i sig är i ständig utveckling innebär att delar av den litteratur 

som just nu finns tillgänglig lämpar sig för stunden men är troligen inte lika aktuell i 

framtiden. Detta i sig medför att de undersökningar vi genomfört samt det resultat som 

erhålls är av stor relevans i dagsläget men inte nödvändigtvis i en framtida kontext. 

  Bell (2006) menar att källor som används vid vetenskapliga studier ständigt bör granskas 

och utvärderas ur ett kritiskt förhållningssätt. Detta är något vi arbetat utifrån under 

studiens utformning. Under hela litteraturstudien har vi anammat detta kritiska 

förhållningssätt då vi ständigt har reflekterat över omständigheter som vem författaren är, 

om informationen är korrekt och aktuell, samt i vilket syfte publiceringen genomförts. 

2.6 Forskningsetik 

Beträffande forskningsetiska frågor utgår vi ifrån de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet 

(2002) redogör för. De fyra huvudkraven som varje vetenskaplig forskare bör ha i åtanke i 

samband med utformningen av en rapport är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.   

Informationskravet syftar till vikten av att forskaren informerar respondenterna om vilka 

rättigheter och villkor som gäller i samband med undersökningen. Respondenterna skall vara 

medvetna om att deltagandet är helt frivilligt, att den data som samlas in enbart används för 

det specifika forskningsarbetet samt att respondenterna när som helst har möjlighet att 

avbryta sitt deltagande.  

Samtyckeskravet innebär att de svarande måste medge samtycke över sitt deltagande i 

forskningen. I vissa fall bör samtycke även inhämtas av föräldrar eller vårdnadshavare, 

exempelvis när en undersökande person är under 15 år.  

Konfidentialitetskravet betyder att alla som deltar i en undersökning ska ges största 

möjliga konfidentialitet gällande personliga uppgifter. Dessa uppgifter skall förvaras på ett 

sådant vis att ingen utomstående har någon som helst möjlighet att ta del av dessa. Detta 

görs i syfte att bevara den personliga integriteten samt komplicera identifiering av 

respondenterna.  

Nyttjandekravet innebär att forskare skall informera uppgiftslämnarna om hur den 

information som lämnas skall komma att användas, det vill säga i forskningsändamål.  

I samband med den telefonintervju som genomfördes samt den fokusgrupp som 

anordnades var vi väldigt noggranna med att informera de svarande hur vi förhåller oss till 

de forskningsetiska riktlinjer som ovan nämnts.  
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3. Mobil handel, tillit och sociala medier 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur sociala medier påverkar ett tillitsskapande 

mellan kund och återförsäljare i samband med m-handel. För att ta reda på detta utfördes 

därför en omfattande litteraturstudie berörande mobil handel och tillit. Vad som upptäcktes i 

denna studie var att den tidigare forskningen inte undersöker möjligheten att skapa tillit 

gentemot kund genom interaktion på sociala medier. Denna del av arbetet redogör för vår 

litteraturstudie och bidrar till att läsaren erhåller en god insikt och en djupare förståelse för 

m-handeln och tillitsproblematiken inför fortsatt läsning. 

 Detta kapitel inleds med en redogörelse för begreppet e-handel. Därefter följer en 

beskrivning av sociala medier och vad dessa innebär. Avslutningsvis redogör vi för begreppet 

tillit, samt för en diskussion av begreppet ur olika perspektiv, för att slutligen presentera den 

övergripande modell som ligger till grund för vår kvalitativa undersökning. 

3.1 E-handel 

Enligt Lin et al (2013) existerar en tydlig koppling mellan e-handel och den nyutvecklade m-

handeln. Författarna ser detta som en slags förlängning av den rådande e-handeln, men 

menar att det även existerar olikheter som bör belysas. I och med denna koppling mellan de 

två olika tillvägagångssätten för handel på nätet anser vi det relevant att redogöra för e-

handelns ursprung, tidiga problematik samt utveckling. 

3.1.1 Ett historiskt perspektiv 

E-handel som begrepp innehar ingen konkret definition. Vad som generellt sett menas när 

definitionen används i dagligt tal är vad som uppstår när någon säljer eller köper en vara från 

en butik på nätet. Ytterligare en något så när konkret definition på vad e-handel innebär är 

enligt Nationalencyklopedin (2014) den distanshandel som sker med hjälp av fast eller mobil 

datakommunikation. Ur ett historiskt perspektiv har den absoluta majoriteten av handeln 

skett via fysiska butiker där kunden utför sitt köp på plats och därefter tagit den köpta varan 

med sig. Alternativen till denna klassiska form av handel har enligt Nationalencyklopedin 

(2014) utgjorts av postorderförsäljning, telefonförsäljning, hemförsäljning samt TV-

försäljning där alla dessa fyra kategorier av försäljning betecknats som distansförsäljning. I 

Sverige har distanshandel som fenomen under större delen av 1900-talet utgjorts av 

postorderförsäljning. Andelen köp som utförts via distanshandel i förhållande till fysiska 

butiker har historiskt sätt varit relativt konstant enligt Nationalencyklopedin (2014). Några 

viktiga skäl till att kunder utför distanshandel är den bekvämlighet som uppstår, följt av 

utbud samt tillgänglighet och att erhålla utökad information angående relevanta produkter. 

3.1.2 Tidig problematik 

E-handeln tog sin början i slutet av 1990-talet och vid denna tidpunkt var fenomenet 

någonting relativt märkvärdigt och även sällsynt. Under denna period av e-handelns skede 

var kunderna tämligen motvilliga att utföra sin handel via internet. Detta var till stor del en 

följd av att det under denna period var relativt ovanligt att utföra handel på detta sätt. Andra 

orsaker som påverkade e-handeln i negativ bemärkelse var att den fysiska upplevelsen med 

att besöka en butik, att testa och känna på den aktuella produkten, helt och hållet uteblev. 
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Utöver dessa orsaker infann sig även en misstro bland kunderna mot de existerande e-

handelsbutikerna i form av säkerhetsaspekten och framförallt problematiken med hur en 

betalning skulle genomföras. Dessutom var de företag som startade denna form av handel 

inte tillräckligt medvetna om vilka organisatoriska förändringar som krävdes för att erhålla 

en tillfredsställande e-handelssida, de var helt enkelt inte tillräckligt redo än (Vossen & 

Hagemann, 2007). 

Enligt GS1 Sweden (2013) tog fenomenet fart på allvar i mitten av samma årtionde, då 

bland annat det stora amerikanska företaget Amazon startade upp sin e-handelssida. I takt 

med den ökande avancerade kommunikationstekniken som internet erbjuder har e-handelns 

tillväxt ökat med oerhörd kraft. Enligt GS1 Sweden (2013) utgör e-handeln idag cirka 5 % av 

den totala detaljhandeln och upp emot 9 % av sällanköpsvaruhandeln i Sverige. Enligt 

Nationalencyklopedin (2014) har dagens konsumenter vant sig vid, och anpassat sig efter 

både butiksbaserade som nätbaserade butiksplatser. Nationalencyklopedin (2014) skriver 

även att flera prognoser pekar mot att e-handelsköp i framtiden kommer att öka i förhållande 

till den totala detaljhandeln. 

3.1.3 Utveckling och vad begreppet innebär 

Begreppet e-handel blir allt svårare att definiera som koncept eftersom olika distributionsval 

redan finns tillgängliga. Nya innovativa möjligheter att visa upp produkter och diverse 

tjänster tillkommer ständigt vilket ytterligare problematiserar den konkreta definitionen av 

begreppet. En del av de tjänster som finns tillgängliga via e-handel går att köpa och nyttja 

med detsamma, exempelvis olika former av elektroniska biljetter. Även filmer och musik som 

inhandlas på detta sätt kan omedelbart användas av köparen. Det vanligast förekommande är 

däremot en fördröjning mellan att köpet genomförs och att produkten eller tjänsten levereras 

med en viss fördröjning som kan innebära en väntan på några timmar upp till flertalet dagar. 

Fördelarna är många med detta tillvägagångssätt att utföra handel på. Vossen & 

Hagemann (2007) skriver att metoden har blivit väldigt populär eftersom den tillhandahåller 

ett innovativt handlingssätt att utföra sina affärer på som ofta kan fungera som komplement 

till en redan existerande traditionell handel. Författarna skriver vidare att e-handel bidrar till 

minskade transaktionskostnader och kan bidra med unikt anpassade produkter för till och 

med små kundkretsar samt att metoden tillåter tillgång till e-handelsbutiken dygnet runt, sju 

dagar i veckan. Dagens e-handelssidor innehåller ofta karaktäristiska egenskaper som gör 

dessa sidor till just e-handelssidor. Dessa egenskaper utgörs i det typiska fallet av en 

produktpresentation, där varan eller tjänsten som säljs visas upp på ett tilltalande vis. 

Därefter måste sidan innehålla en möjlighet för kunden att skapa en order där varan eller 

tjänsten placeras i form av elektronisk kundkorg. Vidare krävs en pålitlig och väl fungerande 

betalningsfunktion som gör det möjligt för kunden att betala för sin vara eller produkt och 

för e-handelssidan att erhålla denna betalning på ett säkert och smidigt sätt. Utöver dessa 

funktioner bör det med fördel även finnas en tillgänglig kundsupport som möjliggör 

hantering av unika situationer och kommunikation mellan kund och företag (Vossen & 

Hagemann, 2007). I takt med människors ständigt utökade användning av mobiltelefoner 

och i synnerhet smartphones har även intresset för att genomföra handel med dessa enheter 

utvecklats. 
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3.2 Sociala medier 

Denna uppsats syftar till att undersöka sociala mediers inverkan på kundens tillit gentemot 

återförsäljaren i en mobil miljö. Med detta syfte i åtanke anser vi det relevant och i högsta 

grad nödvändigt att i detta skede övergripande förklara definitionen av sociala medier samt 

ge exempel på ett antal populära och välanvända sådana. 

3.2.1 Förklaring av begreppet 

Sociala medier är ett samlingsnamn på en rad olika kommunikationskanaler där användare 

tillåts kommunicera direkt med varandra genom exempelvis texter, bilder eller ljud. En 

förutsättning för detta kommunikationssätt är någon form av nätverksuppkoppling då detta 

informationsutbyte uteslutande sker via internet. Sociala medier är skilt ifrån de vanliga 

massmedierna på det sätt att det är de aktiva användarna som producerar det innehåll som 

finns tillgängligt. Vidare kan sägas att sociala medier är en kombination av teknologi och 

social interaktion som kan användas för exempelvis socialt umgänge mellan olika användare. 

Dessutom kan företagare sprida nyhetsförmedling samt utföra marknadsföring av olika slag 

(Nationalencyklopedin 2014). Till sin utformning är sociala medier ofta uppbyggda som 

webbplatser med möjlighet för användare att logga in till en egen personlig sida. På den 

personliga sidan finns ofta information som namn, utbildning, yrke samt intressen 

publicerade av användaren själv. På detta sätt ges alltså möjligheten att söka reda på samt 

kontakta andra användare eller vänner via namn eller annan information.  

För tillfället existerar en handfull oerhört populära sociala medier med ett stort antal 

användare. Nedan följer en kortare genomgång av några av dessa populära sociala medier 

samt karaktäriserande drag för just dessa. 

3.2.2 Facebook 

Facebook är till antalet användare sett den största och mest välbesökta av de sociala medier 

som existerar. På denna sida ges användaren möjlighet att nyttja en rad olika funktioner som 

bland annat att kommunicera med vänner och andra användare via textmeddelanden. Bilder 

och videoklipp av olika händelser kan laddas upp och kommenteras. Dessutom underlättas 

marknadsföring organisering av arrangemang. Detta är bara ett fåtal av alla de funktioner 

som finns tillgängliga och en av Facebooks absoluta fördelar är den mångsidighet som 

användaren kan ta del av. I Sverige använder totalt 66 % av befolkning detta sociala medium 

och varje användare tillbringar i genomsnitt 3,2 timmar inloggade på denna sida. Bland 

tonåringar är denna siffra ännu större där den genomsnittliga användaren tillbringar 7,6 

timmar per vecka. I ålderspannet mellan 20-25 åringarna är samma siffra 6,6 timmar per 

vecka (Internetstatistik 2014). 

3.2.3 Instagram 

En mobilapplikation där användare publicerar bilder av alla möjliga slag. Andra användare 

ges här möjlighet att “följa” varandra vilket innebär att dessa bilder efter publicering visas i 

en form av bildflöde. Som användare ges man även möjlighet att söka på andra användare för 

att hitta deras publicerade bilder. Utöver detta finns det även möjlighet att lämna 

kommentarer under respektive bild som emellanåt kan generera kortare konversationer 

mellan användare.  
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3.2.4 Bloggar 

Ordet blogg härstammar från engelskans blog som i sin tur är en förkortning av weblog, en 

journal eller dagbok online. En blogg kan vara en enkel dagbok online som ligger öppet för 

alla på internet att fritt läsa. Det kan även vara en journalistisk publikation, en tabloid i 

bloggformat, en pryl eller spelsajt, ett debattinstrument, och mycket mer därtill. 

Kommunikation är av största vikt för bloggar. En del menar att för att en blogg ska få kallas 

just en blogg är det nödvändigt med kommenteringsfunktion där läsare kan lämna 

synpunkter och olika former av kommentarer till publiceraren (Börjablogga.se, 2014). I 

dagsläget används detta fenomen i stor utsträckning som publiceringssätt av livsstils- samt 

modeskribenter. 

3.3 Tillit 

I detta avsnitt av arbetet ämnar vi inledningsvis att övergripande förklara begreppet tillit. Vi 

belyser begreppets olika betydelser genom olika perspektiv, för att så småningom landa i vad 

begreppet innebär för det område som berör m-handel. För att finna svar på det syfte som 

arbetet utgår ifrån – det vill säga hur sociala medier påverkar ett tillitsskapande mellan kund 

och återförsäljare i samband med mobil handel – är det av central vikt att detta begrepp 

tydligt förklaras utifrån det perspektiv som arbetet handlar om. 

Den nära kopplingen mellan e-handel och m-handel bidrar till att vi lyfter fram forskning 

som berör båda dessa områden. Vi lyfter även fram och visar på olika faktorer som är 

betydelsefulla i beskrivningen av de skillnader som trots stora likheter mellan de olika 

typerna av elektronisk handel ändå existerar. Avslutningsvis redogör vi för den 

grundläggande modellen för tillitsskapande frågor inom m-handel som vi valt att utgå ifrån i 

vår undersökning. 

3.3.1 Förklaring av begreppet tillit 

Tillit är ett komplext och svårdefinierat begrepp. Forskning kring tillit förekommer i flera 

olika ämnesområden och de allra flesta forskarna tycks ha en egen definition av begreppet. 

Enligt Hamed et al (2011) finns det ingen entydig definition av tillit tillgänglig i litteraturen. 

McKnight et al (1998) försöker sig på en övergripande definition av begreppet tillit: 

 

“The willingness of a party to be vulnerable to the actions of another party based on 

the expectations that the other will perform a particular action important to the 

trustor, irrespective of the ability to monitor or control that other party” 

 

Mayer et al (1995) definierar tillit på följande vis: 

 

"[…] the extent to which one is willing to ascribe good intentions to and have 

confidence in the words and actions of other people." 

 

En ytterligare definition av begreppet görs av Lewis & Weigert (1985): 

 

"…the mutual faith on which all social relationships ultimately depends." 



14 

 

 

3.2.2 Hård och mjuk tillit inom m-handel 

När tillit appliceras inom m-handel kan man enligt Hillman et al (2012) dela in begreppet i 

två kategorier: hård och mjuk tillit. Hård tillit baseras kring tekniska lösningar och 

säkerhetsfrågor, med förhoppningen om att data överförs och krypteras på ett sådant sätt att 

kundinformation, som t.ex. kreditkortsnummer, hålls skyddad. Mjuk tillit fokuserar i sin tur 

på socialt kopplade faktorer som till exempel kundnöjdhet samt återförsäljarens 

servicekvalitet.  

3.3.2 Skillnader mellan e-handel och mobil handel ur ett tillitsperspektiv 

Frågan om tillit kan som vi tidigare nämnt ses ur ett flertal olika perspektiv och beroende på 

ur vilket av dessa man väljer att studera begreppet genom framställs olika frågeställningar 

och svar. I denna del av arbetet belyser vi kundens perspektiv på tillit vad gäller handel som 

utförs på internet via mobila plattformar. Tidigare forskning visar på att tillitsfrågor inom m-

handel ofta stämmer överens med liknande frågor som berör e-handel. Däremot är både 

forskare samt personer inom affärsrörelsen rörande överens om att det existerar tydliga 

skillnader i tillitsfrågan gällande de två olika teknikerna att utföra handel genom (Qingfei, 

Shaobo & Gang, 2007). Lin et al (2013) menar att detta är något man måste ta hänsyn till i 

samband med tillitsskapande inom mobil handel. Den mobila handeln skiljer sig enligt 

författarna från e-handeln på ett antal punkter. För det första är individer som väljer att 

handla via mobila enheter vanligtvis människor som ständigt är i rörelse. För det andra 

kräver m-handeln snabb service från återförsäljaren. Kunderna vill vanligtvis ha tillgång till 

kundtjänst och relevant information när som helst. En tredje särskiljande som författarna tar 

upp är att handeln med mobila enheter har högre krav på sig att vara enkel och samtidigt ha 

korta responstider. 

Något som alla inom forskningen kring tillit och m-handel verkar vara överens om är att 

tillit är en central och avgörande faktor för att knyta till sig kunder och få dessa att slutföra 

sina köp. Lin et al (2013) menar att den största faktorn som hindrar kunder från att köpa 

varor via en mobil enhet är osäkerheten och riskerna som är kopplade till m-handeln. Li & 

Yeh (2010) skriver att det är lika viktigt för återförsäljare att skapa tillit till sina kunder inom 

mobil handel som det är inom e-handel. De benämner detta tillitsskapande som en komplex 

och svår övergång med tanke på utmaningar som mobiltelefonens fysiska förutsättningar 

(t.ex. skärmstorleken) samt utmaningar kopplade till nätverk och hastighet. 

Qingfei, Shaobo & Gang (2007) skriver vidare att kunder som utför m-handel tenderar att 

känna oro över den relativt okomplicerade möjligheten att spåra en mobiltelefon var den än 

befinner sig. Detta är faktorer som i allra högsta grad bidrar till den existerande 

tillitsproblematiken. Qingfei, Shaobo & Gang (2007) skriver vidare att tilliten för den 

rådande tekniken inom mobila plattformar ännu inte är tillräckligt stark vilket grundar sig i 

att tekniken i jämförelse med vanliga datorer får anses som relativt ny. Samma författare 

fortsätter med att beskriva att andra skillnader runt tillitsfrågan i jämförelse med e-handeln 

syftar till de mobila enheternas nätverkskapacitet, den rådande skillnaden beträffande 

begränsningen i hur information skrivs in i en mobil plattform, samt hur information visas 

upp genom den begränsade skärmstorleken. Qingfei, Shaobo & Gang (2007) skriver att 
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kunder som utför m-handel tenderar att vara känsligare för ovan nämnda faktorer än kunder 

som istället utför sina köp via den mer traditionella e-handeln. Faktorer som dessa är alla av 

sådan vikt att de påverkar kundernas acceptans mot företag och handelssidor i sådan hög 

grad att när dessa upplevs som bristfälliga uppstår en tveksamhet över den totala 

handelsupplevelsen som i sin tur mynnar ut i en skepsis angående frågan om tillit. 

3.3.3 Övergripande modell för tillit inom m-handel 

Hamed et al. (2011) har utvecklat en övergripande modell för tillit och m-handel. Modellen 

visar på vilka faktorer som är avgörande för ett tillitsskapande mellan kunden och 

återförsäljaren, och är en slags sammanfogning av flera tidigare modeller som finns 

tillgängliga i litteraturen. Det är utifrån de mjuka tillitsskapande faktorerna i denna modell vi 

senare kommer att utgå ifrån i syfte att undersöka hur sociala medier påverkar ett 

tillitsskapande mellan kund och återförsäljare i samband med mobil handel. Nedan följer en 

illustration av modellen, samt en presentation av de element i modellen vi anser är viktiga för 

arbetet. 

 

 

Figur 1. Övergripande modell för tillitsskapande faktorer inom mobil handel. (Hamed et. 

al, 2011) 
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Modellen grundar sig i fyra övergripande tillitsskapande faktorer: kvalitet (Quality), säkerhet 

Security), kundnöjdhet (Customer Satisfaction) samt mobilitet (Mobility). Dessa 

övergripande faktorer förgrenar sig sedan till en mängd underkategorier, vilket i sin tur 

förgrenar sig ytterligare till ett antal underkategorier. 

En hög kvalité på ett m-handelssystem är stark kopplat till en hög förtroendekänsla hos 

konsumenten. Yeh & Li (2009) menar att en god kvalité är en av grundförutsättningarna för 

att lyckas med handel i en trådlös miljö. Författarna delar in kvalitet i två olika 

underkategorier: innehållskvalité (Content Quality) och servicekvalité (Service Quality). 

Innehållskvalitén behandlar tekniskt kopplade faktorer som läsbarhet och användbarhet. 

Därför kommer denna aspekt att exkluderas i vår undersökning. Begreppet servicekvalitet 

behandlar däremot mjuka tillitsfaktorer. Tillgängligheten (Availability) till en kundtjänst är 

av stor vikt. Ju fler kanaler kunden har möjlighet att kontakta kundtjänsten genom, desto 

högre tillgänglighet. Även snabbheten (Speed) beskrivs som en betydelsefull komponent, där 

svarstiden hos kundtjänsten utgör en stor del. Ju snabbare, effektivare och mer 

tillmötesgående kundtjänst som återförsäljaren erbjuder, desto högre grad av tillitsskapande 

gentemot kunden. Säkerhetsaspekten (Security) i modellen avhandlar faktorer som 

autentisering (Authentification), tillstånd (Authorization) samt konfidentiellitet 

(Confidentiality). Dessa komponenter har en stark koppling till tekniken och tillhör därför 

faktorer som hör till den hårda tilliten. Därför kommer denna tillitsfaktor att utelämnas i 

samband med vår undersökning. 

Kundnöjdhet (Customer Satisfaction) är en komponent som har stor inverkan på 

tillitsskapandet mellan kund och återförsäljare. Även Yeh & Li (2009) är inne på samma 

spår. De menar att ett tillitsskapande baserat på kundnöjdhet är en nyckelfaktor för att lyckas 

inom mobil handel och att en nöjdhetskänsla i samband med ett köp kan vara avgörande för 

huruvida kunden väljer att utföra fler köp av samma återförsäljare.  I Hamed et. als (2011) 

modell har författarna delat in kundnöjdhet i tre underkategorier: rykte (Reputation), 

tidigare erfarenheter (Past Experience) samt den upplevda självförmågan (Self-efficacy). 

Ryktet är i sin tur uppdelat i två underkategorier. Mun till mun (Word of Mouth) handlar om 

hur individer pratar om och betygsätter återförsäljaren. Detta kan ske genom flertalet olika 

kommunikationskanaler, till exempel på internet eller verbalt i det verkliga livet. Varumärket 

(Brand Name) bidrar också till ryktet och ryktesspridningen. Man kan tänka sig att ett starkt, 

välkänt och etablerat varumärke som syns överallt ger ett mer förtroendeingivande intryck 

än ett företag som konsumenten aldrig har hört talas om förut. Detta bekräftas i Hillman et. 

als (2012) undersökning. I sin studie påvisar de att en stor del av den tillit som erhålls bland 

användare av m-handel utgår ifrån tidigare kunders erfarenheter, och väldigt ofta ifrån 

recensioner som dessa tidigare kunder utfört av den berörda handelssidan eller 

applikationen. När en mindre bra recension av en handelssida eller applikation existerade 

tenderade de nya kunderna att tydligt känna ett större tvivel angående tilliten. Detta var en 

av de mer påtagliga faktorerna som inverkade på kundernas tillitskänsla. Hillman et al 

(2012) identifierade även i sin genomförda studie att mycket av den tillit som skapas beror 

tillsammans med tidigare erfarenheter även på hur välkänt och etablerat ett varumärke är. 

Den upplevda självförmågan är i detta fall kopplat till den hårda tilliten, det vill säga 

användarens tillit till tekniken i fråga. Yeh & Li (2009) beskriver det som intresset och 
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förtrogenheten att känna till och använda m-handelsystem utan en rädsla av att förlora 

pengar i samband med ett köp genom en mobil enhet. I och med detta har denna del av 

kundnöjdheten uteslutits i detta arbete. 

I vår undersökning har vi valt att helt bortse från den övergripande faktorn – mobilitet 

(Mobility). Detta begrepp är irrelevant i detta fall då återförsäljaren inte har någon möjlighet 

att påverka t.ex. huruvida kunden har en väl fungerande trådlös uppkoppling i en specifik 

situation. Dessutom är detta en grundförutsättning för att en kund skall kunna genomföra ett 

köp med en mobil enhet. 

4. Hur påverkar sociala medier tillitsskapandet mellan 
kund och återförsäljare inom mobil handel? 

I detta kapitel redogör vi för den intervjuundersökning samt den fokusgruppträff som 

genomförts. Syftet med intervjun är att undersöka vilka strategier som återförsäljare 

tillämpar i syfte att skapa tillit gentemot kund inom den mobila handelsmiljön. Frågorna som 

ställdes under intervjun är utformade utifrån de mjuka tillitsskapande faktorer som 

presenteras i Hamed et. als (2011) modell. Denna modell redogör vi vidare för i kapitel 3.3.3. 

Efter presentationen av intervjun följer en redogörelse över den fokusgruppträff som 

genomfördes. Fokusgruppträffen som utfördes syftade till att besvara huruvida kunden 

upplever en ökad känsla av tillit genom återförsäljares närvaro på sociala medier. 

Intentionen med de två genomförda undersökningarna var att med hjälp av de formulerade 

frågeställningarna undersöka sambandet mellan sociala medier och ett tillitsskapande mellan 

kund och återförsäljare. 

4.1 Intervju med Nelly 

Den litteraturstudie som genomförts i ett tidigare skede av detta arbete hade givit oss en klar 

bild över olika modeller som finns tillgängliga angående tillitsskapande faktorer vid mobil 

handel. Utifrån alla dessa modeller valdes därefter den modell, som enligt oss, är den mest 

kompletta av de tillgängliga. Som kapitel 3.3.3 beskriver närmare visar stora delar av 

modellen på mjuka tillitsfaktorer som exempelvis servicekvalitet och kundnöjdhet. Modellen 

saknade dock enligt vår mening ett viktigt perspektiv – sociala mediers påverkan på 

tillitsskapandet mellan kunden och återförsäljaren. Utifrån dessa faktorer, samt den tes vi 

hade om sociala mediers påverkan på m-handel och tillit, formulerades ett antal frågor vilka 

lade grund för den intervju med en representant från Nelly som vi nu kommer att redogöra 

för. 

Den första frågeställningen berörde Nellys marknadsföringsstrategier och hur dessa 

möjligen påverkar kunders trygghetskänsla samt igenkänningsfaktor i samband med mobil 

handel. Det blev genast tydligt hur viktigt och stor del av dessa strategier som fokuserar mot 

de sociala medierna: 
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“Generellt sett kan man säga att rent historiskt, men även idag, så är nyckelfaktorn 

och vårt stora fokus vårt framgångsrika arbete i sociala medier som sticker ut. Vi 

använder oss av stora modebloggerskor. Vi har 25 000 i vårt nätverk där 90 % är 

modebloggerskor. Vi är även väldigt starka på Facebook där vi har 600 000 likes 

vilket är väldigt mycket för ett svenskt företag. Vi har även en bra bit över 100 000 

likes på Instagram.“ (Representant från Nelly) 

 

Representanten från Nelly fortsätter och berättar hur de jobbar med mobil handel och sociala 

medier för att skapa en tillit gentemot kunden. Den svarande förklarar att det är av stor vikt 

att kommunikationen som sker genom dessa kanaler inte är en så kallad 

envägskommunikation. Representanten beskriver istället ett arbetssätt där kunden är med 

och bidrar till att dessa kanaler “lever” genom att interaktion mellan kund och företag 

existerar. Den svarande understryker att det är detta arbets- och marknadsföringssätt som 

skiljer Nelly från många andra aktörer. 

Vidare övergick intervjun i att beröra frågor angående m-handel och dess tillväxt. Frågan 

cirkulerade kring m-handelns framtidsutsikter och hur Nelly ser på den mobila handeln i 

nuläget, men även i framtiden:  

 

“Det är självklart att m-handeln är extremt stort redan idag och kommer att bli ännu 

större framöver. Utvecklingen av m-handeln hos oss har varit exceptionell de senaste 

12 månaderna. Det har gått extremt fort i hur många som väljer att handla från en 

mobil enhet istället för desktop (dator). Tittar man på de tillförlitliga rapporter som 

finns tillgängliga, t.ex. Lehman Brothers, så ser man att på fem års sikt så kommer 

90 % av all e-handel att ske via mobila enheter. Dessutom har det, när man gjort 

tidigare liknande prognoser, visat sig att utvecklingen har gått snabbare än vad man 

trott från en början.” (Representant från Nelly) 

 

I samband med detta berättar Nellys representant, utan att avslöja några siffor, att en stor del 

av företagets målgrupp är unga modemedvetna tjejer. Denna typ av konsument är enligt 

intervjupersonen mycket aktiva på sociala medier samtidigt som de nyttjar m-handel i 

relativt stor utsträckning. Den typiske konsumenten beskrivs som mer krävande än 

exempelvis män i övre medelåldern i ett mobilhandelsavseende. Den svarande understryker i 

och med detta att m-handeln är en mycket viktig del av företaget.  

Som tidigare nämnt är tillitsskapande faktorer som servicekvalitet, lättillgänglighet samt 

en välfungerande och effektiv kundtjänst en stor del av den modell som Hamed et. al (2011) 

beskriver. Nästa frågeställning kom att behandla just dessa perspektiv. Idag använder sig 

Nelly av fyra olika kanaler för kundtjänstrelaterade frågor – mail, chat, telefonsupport samt 

Facebook. Nellys representant berättar att kundtjänsten alltid finns tillgänglig via mail och 

understryker att svarstiden genom denna kommunikationskanal är väldigt kort och att detta 

är kopplat till en hög kundnöjdhet. Den svarande förklarar att kunden är garanterad ett svar 

inom 48 timmar. I praktiken ligger dock snittet på svarstiden – om den delas upp i 24 

timmar, 7 dagar i veckan – på ungefär en timme.  
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 I denna del av intervjun framkommer det även att företaget tagit hänsyn till de 

tillitsskapande faktorerna snabbhet samt tillgänglighet som Hamed et. al (2011) nämner i sin 

modell. Detta blir extra tydligt när den svarande nämner övriga kommunikationsmöjligheter 

och i synnerhet chattfunktionen:  

 

”Mailen är den tjänst som används allra flitigast eftersom att den har allra högst 

tillgänglighet. Däremot så ser vi en intressant trend där användandet av 

chattfunktionen hos konsumenterna ökar lavinartat, vilket är väldigt kul. Det gör ju 

att vi löser problem snabbare. Om man exempelvis använder sig av mailfunktionen 

så kan det ibland krävas att man mailar mellan varandra några gånger innan man 

“kommer fram till något”. Det är klart att vi inte vill låta våra kunder vänta, och det 

är ju det som är så fint med chatten. Där får kunden direkt respons och problemet 

kan lösas på direkten.” (Representant från Nelly) 

 

”Sedan är ju det här med kundtjänsten en ren investeringsfråga. Vill du lägga 

pengarna där, eller vill du lägga pengarna någon annanstans? Vi på Nelly vill lägga 

pengarna på kundtjänsten. Vi tror på det här med kundnöjdhet och att alltid jobba 

mot det.” (Representant från Nelly) 

 

Intervjun fortsätter genom att representanten berättar om en ytterligare en 

kommunikationskanal som blivit alltmer viktig – Facebook. Nellys representant framhåller 

vikten av allt skall ske på kundens villkor. Tar kunden kontakt via Facebook, ser Nelly till att 

svara genom samma kanal. I och med detta fungerar även Facebook som en slags kundtjänst. 

Representanten understryker att det är viktigt att kunden inte känner sig låst till endast en 

kommunikationskanal. Det blir tydligt att tillgängligheten, som även nämns i Hamed et. als 

modell (2011), är en stor del av Nellys strategi för ett tillitsskapande.  

 Intervjun går sedan över till att cirkulera runt vikten av ett väletablerat varumärke med 

gott rykte samt hur detta kopplas samman till kundens tillitsuppfattning. Representanten 

menar att detta är frågor som Nelly arbetar med i utgångspunkt ur det tillitsskapande 

perspektivet. Även i denna del av intervjun återkopplar representanten till sociala medier och 

hur stor påverkan dessa har på varumärket, som i sin tur har en stor inverkan på 

förtroendeskapandet mot kunden.  

 

”Det som jag tycker är så fint med det som vi pratade om tidigare om sociala medier 

är att du som företag får var du förtjänar. Gör du mycket fel, har du problem med 

dina leveranser på lagret, eller strular det med dina betaleverantörer, så får du också 

skit via de sociala medierna - och det skall du faktiskt ha också. Detta gör att bilden 

av ditt varumärke kan förändras mycket fort. Du vill inte ha den skiten hängandes 

över dig. Detta är underbart, för det tvingar dig på tårna hela tiden. Du kan aldrig 

acceptera att du har en dålig produkt, för att du får höra det direkt. Detta bidrar ju 

till utveckling, du ser hela tiden till att bli bättre på det du gör. […] Det är viktigt att 

man ska få höra det om man gör något fel så att man har möjlighet att åtgärda felen 

väldigt snabbt. Man skall inte försöka skyla över eller krypa undan den negativa 
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kritiken, utan förtjänar man den skall man ha den, och så får man göra någonting åt 

det istället.” (Representant från Nelly) 

4.2 Kunders upplevelser av mobil handel och tillit 

4.2.1 Erfarenheter av sociala medier samt köp via mobila enheter 

Fokusgruppsträffen som genomfördes i detta arbete inleddes med en fråga angående om 

någon eller några hade tidigare erfarenheter av köp genomförda via mobila plattformar. Här 

visade det sig att de allra flesta tillfrågade hade någon form av tidigare erfarenhet av denna 

typ av handel. De köp som genomförts var till största delen kläder eller mindre prylar via 

tradera.se. Alla inom fokusgruppen kunde tänka sig att någon gång genomföra ett köp på 

detta sätt. Det verkade inte heller finnas någon tydlig skillnad angående tillitsfrågan 

angående köp via mobila enheter. 

Diskussionen övergick därefter till att cirkulera kring frågan om hur frekvent deltagarna 

besöker sociala medier och i vilken ungefärlig utsträckning dessa besök utfördes via mobila 

plattformar. Till att börja med kunde vi konstatera att alla deltagare besökte någon form av 

sociala medier flertalet gånger på en vanlig dag. De sociala medier som det i huvudsak 

diskuterades kring var Instagram samt Facebook där alla inom fokusgruppen var 

medlemmar och aktiva användare. Här kunde vi konstatera att Instagram uteslutande 

besöktes via mobila plattformar av alla deltagare. Facebookanvändarna var lite mer varierade 

med vilken enhet som användes för besöken. Vi kunde fastställa att kortare besök till 

Facebook överlag utfördes via mobila plattformar.  

 

”Ska jag bara in och snabbt kolla av vad som händer använder jag nog oftast 

mobilen. Den är så lättillgänglig och det är ett bra sätt att döda tid.” (Person 2) 

 

Vi kunde även se att de allra flesta inom vår fokusgrupp valde datorn istället för 

mobiltelefonen när längre besök skulle utföras.  

 

”När jag ska snacka med några kompisar via Facebook, använder jag definitivt min 

dator. Det är alldeles för drygt att skriva längre meddelanden på telefonen.” 

(Person 3) 

 

Efter denna diskussion förstärktes vår bild av att en stor del av alla besök till sociala medier 

utförs via mobila plattformar. Detta var en viktig aspekt att få bekräftad och det är något som 

vi kommer att prata vidare om i slutsatsen av detta arbete. 

Diskussionen riktade sig sedan mot vilka sociala medier som deltagarna framförallt var 

aktiva på. Som ovan nämnt var alla deltagare medlemmar på både Facebook samt Instagram. 

Utöver dessa två medier berättade två av de sju deltagarna att de även använde Twitter, dock 

i relativt liten uträckning. Vidare fördes även en diskussion rörande bloggar. Här framkom 

det att tre av de fyra kvinnliga deltagarna läser någon eller några bloggar dagligen. Den fjärde 

kvinnliga deltagaren besökte bloggar 3-4 gånger per vecka. De kvinnliga deltagarna besökte 

till absolut största del livsstilsbloggar och främst modebloggar. Här upptäcktes en skillnad 

mellan könen där vi kunde se att de manliga deltagarna inte besökte bloggar i lika stor 
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utsträckning. När de manliga deltagarna väl besökte bloggar handlade dessa till stor del om 

idrott. En av de manliga deltagarna besökte även en teknikrelaterad blogg emellanåt. 

4.2.2 Tillitsaspekten i samband med köp via en mobil plattform 

Diskussionen riktades vidare mot tillitsfrågan och i synnerhet om det råder någon skillnad 

mellan köp som genomförs via en dator kontra en mobil plattform. Här kunde vi se att alla 

deltagare utom en inte upplevde någon skillnad rörande tillitsfrågan mellan mobil handel 

och vanlig e-handel som utförs via en dator. Den individ som upplevde skillnad i denna fråga 

tyckte att detta sätt att genomföra handel kändes mindre säkert än via en dator. Personen 

kunde dock inte peka på exakt orsak till denna uppfattning. En deltagare berättade att denne 

inte uppfattade någon skillnad i tillitsfrågan, men att om denne person skulle genomföra ett 

köp via nätet skulle denne person definitivt välja att göra detta via en dator istället för mobil 

plattform. 

 

”Jag känner ingen större skillnad på tilliten mellan en dator och mobiltelefon. 

Däremot skulle jag om jag hade möjlighet välja att genomföra ett köp av till exempel 

en tröja genom min dator istället för mobil 10 gånger av 10. Jag vet faktiskt inte 

varför. Kanske är det på grund av skärmstorleken, eller helt enkelt bara en vanesak.” 

(Person 5) 

4.2.3 Påverkas tilliten av återförsäljarens engagemang på sociala medier? 

Under denna fråga fördes en lång diskussion bland deltagarna. Alla deltagare var överens om 

att återförsäljares engagemang på sociala medier i allra högsta grad påverkade deras 

uppfattning om företaget. Diskussionen fördes kring hur stort och utbrett Facebook har blivit 

idag, och hur man som kund mer eller mindre räknar med att en återförsäljare i dagens läge 

skall finnas tillgänglig via Facebook.  

 

”Idag har användandet av sociala medier, framförallt Facebook, blivit så sjukt 

utbrett. Herregud, även min farmor använder ju Facebook idag! Finns man inte på 

Facebook som seriös företagare så syns man inte i lika stor utsträckning. Det ger ett 

intryck av engagemang och en vilja att interagera med kunden”. (Person 7) 

 

Deltagarna verkade vara överens om att företag som möjliggör en typ av kundtjänst via sin 

Facebooksida framstår som mer engagerade och mer måna om sina kundrelationer.  

 

”Jag tycker att det är ganska skönt att ta kontakt med ett företag via Facebook. Det 

känns så lättillgängligt på något sätt. Ofta svarar de rätt snabbt också.”(Person 5) 

 

Diskussionen fördes sedan kring det positiva med att finnas tillgänglig via flera olika 

kommunikationskanaler. En deltagare riktade skarp kritik mot företag och återförsäljare vars 

kundtjänst inte tillåter telefonärenden. Detta var något som övriga deltagare var överens om 

då de ansåg att detta gav ett oseriöst intryck.  

Därefter övergick diskussionen till att deltagarna pratade om hur viktigt det är för ett 

företags varumärke att Facebooksidan inte är fylld av negativ kritik.  



22 

 

 

”Det sprids ju rätt snabbt om ett företag missköter sig. Man ser ju då och då 

kundsupportärenden som hamnar i ens flöde där kunden blivit jävligt dåligt 

behandlad. Sådana grejer delas ju och sprids vidare direkt. Det kan ju aldrig vara bra 

för ett företag. Samtidigt syns ju också positiva ärenden ibland, och det lär ju betyda 

sjukt mycket positivt istället.” (Person 1) 

 

Vidare fördes även en diskussion angående vilka kanaler man som återförsäljare ofta syns i. 

Här framkom det att de flesta deltagarna ansåg att ju fler kanaler man som företag syns i, 

desto mer engagerat och seriöst blir intrycket av varumärket.  

4.2.4 Övriga faktorer som inverkar i samband med ett köp via en mobil enhet 

Deltagarna verkade vara överens om att recensioner och tidigare erfarenheter från bekanta 

spelade väldigt stor roll i deras syn på ett specifikt företag. Förutom det fördes även en 

diskussion om recensioner på internet och hur dessa påverkar ett företags varumärke. 

 

”Det är väl lite samma sak med mobil handel som med vanlig e-handel egentligen. 

Först och främst kanske man lyssnar till polares tidigare erfarenheter. Sedan tycker 

jag att recensioner på internet som till exempel på prisjakt.se eller liknande påverkar 

mig. Egentligen är det kanske lite konstigt, jag har ju ingen aning vem som har 

skrivit recensionen. Men jag litar ändå på att den personen talar sanning”. (Person 4) 

 

Samma deltagare som tidigare var skeptisk till köp via mobila enheter tyckte att det kändes 

tryggare om köpet utfördes via en applikation istället för webbläsaren: 

 

”Jag hade mycket hellre köpt något via en applikation än via Safari. Då vet man ju 

att den har gått igenom någon form av kontroll. Vad jag har förstått så har ju Apple 

väldigt hårda kontroller för att en applikation skall kunna hamna på AppStore. Det 

känns mycket tryggare på något sätt.” (Person 1) 

 

En annan faktor som verkade spela stor roll för tilliten till återförsäljaren i samband med 

mobil handel var kundens tidigare erfarenheter. De allra flesta deltagarna var överens att om 

man en gång har genomfört ett lyckat köp så ökar sannolikheten för att man skall återvända 

till samma återförsäljare vid ett senare tillfälle.  

 

”Jag tycker kundtjänsten är rätt viktig också. Det är skönt att veta att företaget 

svarar om man har en fråga om någonting. Även bemötandet är jävligt viktigt. En 

otrevlig kundtjänst påverkar nog mer än vad man kanske tror. Svarar de istället 

trevlig och snabbt så ökar ju ens positiva intryck av företaget och man känner att 

man vill handla där fler gånger.” (Person 3) 

 

Här kunde vi även konstatera att kundtjänsten verkar vara av stor vikt och bidrar till en 

trygghetskänsla bland kunderna.  
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5. Diskussion 

I denna del av arbetet diskuterar vi de resultat som framkommit under de tre undersökningar 

som genomförts: litteraturstudie, intervjuundersökning samt en fokusgruppträff. Vi ämnar 

söka tydliga samband mellan den befintliga litteraturen inom området, kundens perspektiv 

på tillit i samband med mobil handel, samt m-handelsbaserade återförsäljares strategier för 

ett tillitsskapande inom den mobila miljön.  

5.1 Servicekvalitet och tillitsskapande 

Med utgångspunkt ur den modell som Hamed et. al (2011) presenterar, där stora delar 

framhåller mjuka tillitsskapande faktorer, fann vi en mängd olika samband mellan kundens 

perspektiv samt återförsäljares strategier inom området tillit och m-handel. En av dessa 

mjuka övergripande komponenter som ingår i modellen är servicekvalitet. Inom denna 

kategori ingår attribut som tillgänglighet och snabbhet. Enligt Hamed et. al (2011) är 

egenskaper som dessa av stor vikt för ett tillitsskapande gentemot kunden. Dessa är 

egenskaper som främst uppnås genom en aktiv kundtjänst som arbetar snabbt och effektivt, 

samt erbjuder en hög grad av tillgänglighet genom flertalet olika kommunikationskanaler. 

Detta var en uppfattning som även delades av den representant ifrån Nelly som vi varit i 

kontakt med. I samtalet med denne representant framkom det tydligt att företaget satsar 

stora resurser på servicekvalitén i ett tillitsskapande syfte. Angående tillgängligheten har 

kunden möjlighet att kontakta Nellys kundtjänst via fyra olika kommunikationskanaler: mail, 

chatt, telefon samt Facebook. Rörande svarstiden hos kundtjänsten berättade Nellys 

representant om deras tydliga strategi för att uppnå en hög kundnöjdhet vilket i sin tur 

bidrar till en hög tillitskänsla hos kunderna. Nellys kontaktperson berättade att stora 

resurser läggs på att eftersträva snabb återkoppling via mail. En annan viktig funktion för 

kundtjänstkontakt som används i allt större utsträckning bland kunderna är 

chattmöjligheten. Den stora fördelen med detta kontaktsätt är enligt Nellys representant att 

interaktionen med kunden sker i realtid, vilket innebär att problem eller frågor kan redas ut 

på ett betydligt snabbare och effektivare sätt i jämförelse med exempelvis mailen. Förutom 

detta berättade Nellys representant om vikten av att finnas tillgänglig på de plattformar som 

kunden använder sig av. Konceptet utgår ifrån att det är kunden som skall ges möjlighet att 

välja vilket forum de kontaktar företaget via. 

 Mycket av det Nellys representant nämner i samband med servicekvalitet var åsikter som 

överensstämde med kundens syn på vad som påverkar tilliten i samband med m-handel. 

Detta tydliggjordes under fokusgruppträffen. Deltagarna berättade först och främst att de 

ansåg det positivt att återförsäljare erbjuder interaktion genom flertalet olika 

kommunikationskanaler. De deltagande menade att detta gav en mer engagerad och seriös 

uppfattning om varumärket. I samband med att detta diskuterades nämnde en deltagare 

även att kundtjänsten har en viktig roll för att man som kund skall genomföra återkommande 

köp i framtiden. Denne person berättade att bemötandet är viktigt samt att kundtjänsten bör 

vara trevliga och tillmötesgående. Dessutom bekräftade denne person vad både litteraturen 

och Nellys representant beskriver angående vikten av att en kundtjänst arbetar snabbt och 

effektivt ur ett tillitsskapande perspektiv.  
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5.2 Kundnöjdhet och tillitsskapande  

En annan komponent i den modell som Hamed et. al (2011) presenterar är kundnöjdhet. 

Denna tillitsskapande faktor påverkas av ryktesspridningen om återförsäljaren, vilket utifrån 

modellen beror på hur varumärket uppfattas ur ett kundperspektiv, samt hur denna 

ryktesspridning tar sin form genom olika kommunikationskanaler (mun till mun). Enligt 

Nellys representant sker en stor del av denna ryktesspridning via sociala medier och då i 

synnerhet modebloggar, Instagram samt Facebook. Nellys representant understryker att en 

av nyckelfaktorerna till företagets framgång är deras stora fokus och tydliga engagemang via 

dessa kommunikationskanaler. Företaget har skapat ett nätverk med 25 000 aktiva 

modebloggare som genom sitt engagemang marknadsför varumärket och på så vis bidrar till 

den positiva ryktesspridningen. Vidare innehar Nelly i dagsläget cirka 118 000 användare 

som följer deras Instagramflöde där det dagligen publiceras bilder i marknadsföringssyfte. 

Denna bildpubliceringsaktivitet förekommer även på Nellys Facebooksida men på denna 

plattform uppträder även annan interaktion som exempelvis kundtjänsthantering. Genom 

denna kanal är det möjligt för kunden att ställa frågor samt framföra åsikter och kritik 

gentemot återförsäljaren. Detta kan naturligtvis ske på både gott och ont. Nellys representant 

beskriver att internet blir alltmer ”transparent”, vilket kan resultera i att ett missnöje bland 

kunderna får sitt uttryck genom sociala medier i och med möjligheten till att i realtid 

publicera kommentarer och rikta kritik gentemot återförsäljaren. Infinner sig däremot en 

hög nöjdhet bland kunderna återspeglas istället detta, vilket bidrar till en positiv 

ryktesspridning. Den transparens som Nellys företrädare pratar om bidrar till att 

distributörer som väljer att engagera sig på sociala medier inte har råd att begå misstag i 

samma utsträckning som företag som inte nyttjar dessa kanaler. Detta bidrar i sin tur till att 

återförsäljare och dess anställda ständigt bör vara engagerade och fokuserade i strävan att 

alltid vara kunden till lags. Nellys representant menar att detta engagemang bidrar till 

företagets utveckling och strävan efter att hela tiden genomföra ett bättre arbete.  

 Det skulle visa sig att deltagarna under fokusgruppträffen var alla aktiva användare av 

både Facebook och Instagram. Dessutom besökte merparten av de kvinnliga deltagarna 

någon eller några mode- eller livsstilsbloggar dagligen. Av detta kan vi konstatera att Nellys 

aktiva arbete på de sociala medierna sker där företagets målgrupp och potentiella kunder 

vistas. Denna slutsats drar vi med bakgrund av att deltagarna i fokusgruppen 

överensstämmer med den målgrupp som Nelly riktar sig mot.  

 De allra flesta under fokusgruppträffen menade att de mer eller mindre räknar med att en 

seriös aktör bör finnas som aktiv användare på Facebook. Deltagarna var även överens om 

att ett aktivt arbete på sociala medier – och då i synnerhet Facebook – genererar ett intryck 

av engagemang, en vilja av att interagera med kunden, samt att företaget framstår som mer 

angelägna om sina kundrelationer. Angående sociala mediers påverkan på ryktesspridningen 

diskuterade fokusgruppen om hur kunders inlägg och kommentarer på företags 

Facebookflöde påverkar varumärket och bilden av företaget. Fokusgruppen bekräftade att 

ryktesspridningen påverkas i negativ riktning i de fall då missnöjda kunder riktar kritik mot 

återförsäljaren genom flöden på sociala medier. Dessutom pratade fokusgruppen om 

situationer när kunden däremot uttrycker sin känsla av nöjdhet och hur detta istället bidrar 

till en ökad positiv uppfattning gällande verksamheten.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel ämnar vi besvara de frågeställningar som formulerades i arbetets inledning. 

Detta görs i syfte att påvisa hur sociala medier påverkar ett tillitsskapande mellan kund och 

återförsäljare i samband med mobil handel. 

 Genom vår studie kan vi konstatera att återförsäljare använder sig av sociala medier i syfte 

att skapa tillit gentemot kund inom den mobila handelsmiljön. Detta tydliggjordes under den 

telefonintervju som genomfördes med en representant från modeföretaget Nelly. Denne 

representant underströk vikten av att som återförsäljare vara engagerad på sociala medier. 

Nellys företrädare betonade redan i ett tidigt skede under intervjun att arbetet med sociala 

medier är en av företagets absoluta nyckelfaktorer i ett tillitsskapande syfte. Under intervjun 

framkom det att detta engagemang är av stor vikt ur ett marknadsföringsperspektiv. Den 

marknadsföring och interaktion som därigenom uppstår är starkt bidragande till hur 

varumärket uppfattas bland kunderna, vilket i sin tur har en stor inverkan på ett 

förtroendeskapande. Vidare framkom det att Facebook används som en plattform som ger 

kunden möjlighet att interagera med Nellys kundtjänst. Genom denna interaktion ökar 

företaget sin tillgänglighet som vidare underlättar för kunden att inte känna sig låst till 

specifika kommunikationskanaler. Även detta är en tydlig strategi som aktörer använder sig 

av i syfte att öka tillitsskapandet gentemot kunden.  

 Vidare formulerades ytterligare en frågeställning i denna uppsats inledning. Denna 

frågeställning behandlar huruvida kunden upplever en ökad känsla av tillit genom 

återförsäljares närvaro på sociala medier. För att undersöka denna frågeställning anordnades 

den fokusgruppträff som vi beskrivit i ett tidigare skede av arbetet. Efter genomförandet av 

denna fokusgruppträff kunde vi konstatera att återförsäljares närvaro på sociala medier 

definitivt påverkar tillitsskapandet till kunden. Till att börja med framkom det under denna 

träff att deltagarna ansåg att ett engagemang på sociala medier ger ett intryck av seriositet, 

en vilja att interagera med kunden samt att aktören framstår som mer angelägen om sina 

kundrelationer. Under denna träff framkom det även att ett varumärke riskerar att påverkas i 

negativ bemärkelse via de sociala medierna. Detta kan exempelvis ske genom att en 

återförsäljares Facebooksida fylls med negativa kommentarer och kritik. I dessa fall sprids 

denna negativa marknadsföring bland användare och potentiella kunder, och bidrar till en 

kritisk ryktesspridning som kan få ogynnsamma konsekvenser för återförsäljare. Följden av 

detta blir att återförsäljare drivs mot att utföra ett så effektivt och tillfredsställande arbete 

som möjligt för att bidra till en ökad kundnöjdhet. Den kundnöjdhet som utifrån detta 

genereras bidrar dessutom till en ökad tillitskänsla gentemot återförsäljaren. Ytterligare en 

bidragande orsak till den förstärkta tillitskänslan bland kunder i samband med aktörers 

närvaro på sociala medier är den ökade tillgängligheten som uppstår. Detta diskuterades 

bland deltagarna under fokusgruppträffen som betonade vikten av att finnas tillgängliga 

genom flera olika kommunikationskanaler. Deltagarna poängterade att även den ökade 

tillgängligheten bidrar till en känsla av seriositet, som i sin tur bidrar till en förhöjd 

tillitskänsla bland kunder.  

 Utifrån de frågeställningar som formulerades i uppsatsens inledning och som nu har 

besvarats kan vi konstatera att sociala medier i allra högsta grad påverkar ett tillitsskapande 

mellan kund och återförsäljare i samband med mobil handel. Vi har upptäckt att den 
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litteratur som i dagsläget finns tillgänglig inte berör denna aspekt av tillitsskapande inom 

mobila miljöer. Eftersom att den mobila handeln ständigt ökar (PostNord, 2013) samtidigt 

som människor i allt större utsträckning besöker sociala medier via en mobil enhet istället för 

en dator (Forbes, 2012) anser vi att sociala medier som tillitsskapande faktor kommer att ha 

allt större betydelse för framtidens återförsäljare. Vidare anser vi att framtida forskning bör 

ta denna aspekt i beaktning samt att den modell som presenteras av Hamed et. al (2011) 

troligen bör kompletteras med komponenten sociala medier.  
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